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Aktuálnosť témy a krátke zhodnotenie diplomovej práce: Opätovné využitie opustených alebo 
nedostatočne využívaných mestských pozemkov má celý rad pozitívnych efektov, z čoho vlastne 
vyplýva aj aktuálnosť témy diplomovej práce. 

Zvolený postup riešenia: Diplomant v práci preukázal, že je dobre oboznámený s problematikou 
brownfieldov, a to tak s pohľadu ich dopadov na mestské prostredie, ako aj z hľadiska finančných 
rizík počas ich financovania a pozná činitele, ktoré ovplyvňujú ich opätovné využitie.  

Dosiahnuté výsledky a splnenie cieľa(ov): Okrem teoretického rozpracovania problému sa 
diplomant detailne oboznámil s brownfieldami v Brne, ktoré na základe prístupných databáz a údajov 
v nich obsiahnutých detailne skúma na území mesta Brna. Pre detailnejšiu analýzu si vybral objekt 
zanedbaného ihriska, ktorý sa  revitalizuje. Na základe dostupných údajov identifikuje návratnosť tejto 
investície vo finančnom vyjadrení a ďalej využíva softvér eCBA pomocou ktorého na základe určitej 
modifikácie analýzy prínosov a nákladov bodovo identifikuje spoločenské prínosy projektu. 
Problémom tejto analýzy je skutočnosť, že spoločenské prínosy nie sú vyjadrené v českých korunách, 
ale sú vyjadrené v bodoch, a teda nie je možné uskutočniť korektné vyčíslenie finančných prínosov 
a príslušných ukazovateľov ako sú čistá súčasná hodnota a IRR. Takže tieto pasáže pôsobia 
neukončeným dojmom pod čo sa podpísal skutočnosť, že diplomant sa venoval spracovaniu uvedenej 
analýzy tesne pred odovzdaním diplomovej práce. 

Možnosť praktického využitia výsledkov: prehľad venovaný brownfieldom v meste Brno 
a brownfieldov všeobecne určite záujme praktikov. 

Celková úroveň práce z pohľadu formálnych záležitostí: Práca je logicky štruktúrovaná, je názorná 
(tabuľky, obrázky grafy). Po štylistickej stránke je dobre spracovaná. Počas obhajoby prosím zaujať 
stanovisko k pripomienkam k využitiu metódy analýzy prínosov a nákladov v konkrétnom príklade. 
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